
D E S P A C H O

Visto.

RAMOS SALES CONSTRUTORA E COMERCIO 
EIRELI, representou contra o Edital da Concorrência Pública 
nº 003/2016, do tipo menor preço, promovida pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARILIA, que tem por objeto o fornecimento de 
material e mão de obra para reforma e ampliação da EMEI 

Walt Disney, conforme Planilha de Custos, Memorial 

Descritivo e Projeto.

         Reclama a autora de exigências 

provenientes do Edital, as quais considera restritivas ou 

impeditivas para formulação da proposta, a saber:

a – Falta de Projetos e Laudo de 
Sondagem e Parecer de Solo.

         Sustenta tratar-se de documento 

necessário para realização do próprio procedimento 

licitatório, porque pertinente ao cálculo estrutural, 

evitando a realização de futuros termos aditivos. Menciona 

a existência de precedentes deste Tribunal, 

consubstanciados nos processos TC 2888.989.13 e TC 

2937.989.13.

b – Previsão de Serviços alheios ao 
objeto

         Diz que a Planilha Orçamentária prevê 

a instalação de mobília (armários) em seu item 12.4, em 
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desacordo com o entendimento deste Tribunal, 
que considerou que a inclusão de insumos, de natureza 
diversa do objeto, deve ser suprimida (TC 10715.989.16, que 
tratou da edificação de prédio para abrigar o Posto do 
Corpo de Bombeiros do Município de Marília, onde foi 
determinada a supressão de gravador/reprodutor de DVD, 
Monitor LCD e Armário/Gabinete embutido em MDF).

c – Projeto Básico em desacordo com a 
Lei 8.666/93

         Aduz que o projeto básico apresentado 
no Anexo ao Edital contém a documentação relativa ao (I) 
Salão de Repouso (Planta Baixa, Planta de Cobertura, Corte 
e Elevação),(II) Tanque de Areia, Abrigo de Lixo, 
Escovodromo e Rampa e (III) Quadra Coberta, a qual 
corresponde apenas aos respectivos Projetos Arquitetônicos, 
que não se confundem com os Projetos Básicos, tal como 
definidos pelo artigo 6º, IX, da lei de regência. 

         d – Divergências entre o MEMORIAL 
Descritivo e a Planilha Orçamentária

         Sobre tal aspecto observa haver 
ausência de previsão orçamentária para realização do 
Projeto Executivo da Obra, o qual não está sendo remunerado 
na respectiva planilha, muito embora seja de 
responsabilidade da contratada.     

         Pleiteia, com tais argumentos,  a 
paralisação liminar do Edital e a procedência de sua 
Representação.

         Em perfunctória análise do texto 
editalício identifiquei também vedação de participação de 
empresas  impedidas de licitar com a Administração em geral 
(item 6.2.3), em afronta ao entendimento deste Tribunal.

         É o Relatório.

         Decido.

         A data para abertura dos envelopes 
está designada para o próximo dia 22 de julho.

         A peça vestibular traz elementos em 
que se identifica possível restritividade causada pelas 
cláusulas impugnadas.
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         Assim, recebo a representação como 

EXAME PRÉVIO DE EDITAL, determinando a imediata paralisação 

da licitação até ulterior deliberação desta Corte.

         Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA  apresente 
as justificativas que considerar convenientes à elucidação 

da matéria.

         Publique-se.

  Nestas condições, determino ao 

Cartório:

         1 – notificação à Prefeitura, via 

sistema, transmitindo, por fac-símile e/ou e-mail, o 

presente Despacho para que adote as providências 

necessárias e, observado aquele prazo, apresente as 

justificativas que tiver. Informe-se ainda que, nos termos 

da Resolução n. 01/2011, a íntegra desta decisão e da 

inicial poderá ser obtida no Sistema de Processo Eletrônico 

(e-TCESP), na página www.tce.sp.gov.br, mediante 

cadastramento, que é obrigatório.

           2 – que providencie a autuação como 

exame prévio e, submetam-se estas medidas, na primeira 

oportunidade, para referendo do E. Plenário, nos termos do 

artigo 221, parágrafo único do Regimento Interno. Findo o 

prazo para apresentação da defesa, encaminhe-se o processo 

para manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica, 

Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria Geral, 

nos termos do contido no artigo 223 do Regimento Interno.

                        Cumpra-se.

                        GC-ARC, 20 de julho de 

2016.

                         ANTONIO ROQUE 
CITADINI

                              Conselheiro

FRSJ
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